
GRATULUJEMY
PAŃSTWU NOWEGO MIESZKANIA!
Tak postępujemy z odpadami w naszej gminie



Diftar
Gmina Waalwijk jest tzw. „gminą Diftar”. 
Diftar to skrót od „geDIFferentieerd 
TARief” (taryfa zróżnicowana). Jako 
mieszkańcy naszej gminy płacą Państwo co 
pół roku stałą kwotę zgodnie z przepisami. 
Oprócz tego płacą Państwo za każde 
wystawienie szarego i zielonego pojemnika 
na ulicę lub wyrzucenie odpadów do 
kontenera naziemnego lub podziemnego. 

W przypadku pojemników i kontenera 
podziemnego płaci się również za 
wagę. Odbywa się to zgodnie z zasadą 
„zaśmiecający płaci, zapobiegający 
oszczędza”. Jeśli wyrzucają Państwo 
mniej odpadów lub robią to rzadziej, płacą 
Państwo mniej.
Celem Diftar jest zmniejszenie ilości 
odpadów i stymulacja recyklingu.

Odpady PMD
Opakowania plastikowe i metalowe 
(puszki) oraz kartony po napojach 
wrzuca się do specjalnych worków z 
oznaczeniem „PMD”. 

Worki te odbieramy raz na dwa tygodnie. 
Należy je zawsze dobrze zawiązać.

Papier
W naszej gminie papier i karton odbiera 
się w większości raz na miesiąc. W tym 
celu na początku sezonu dostarczana jest 
ulotka z podanymi terminami zbiórki. 
Należy zadbać o to, aby papier nie mógł 
zostać rozwiany przez wiatr. Pakiety o 
wadze powyżej 20 kilogramów są za 
ciężkie i nie są odbierane. 

Frakcje odpadów
W gminie Waalwijk wyróżnia się kilka 
rodzajów odpadów. Zbieramy je również 
w różny sposób. Więcej informacji na temat 
frakcji odpadów i ich segregacji można 
znaleźć w aplikacji AfvalWijzer app lub na 
stronie www.mijnafvalwijzer.nl 
Uwaga: Należy wprowadzić kod pocztowy i 
numer domu dla ulicy, na której pozostawiają 
Państwo odpady.

Przeprowadzili się Państwo do naszej gminy lub zmienili Państwo miejsce zamieszkania w jej obrębie. Z pewnością zajmują się Państwo 
właśnie drobnymi pracami remontowymi, a może nawet chcą Państwo coś przebudować. Przeprowadzka jest zawsze czasem pełnym 
emocji i napięcia, podczas którego należy pamiętać o wielu rzeczach. Warto również wiedzieć, gdzie można wkrótce pozostawić swoje 
odpady. Przy Państwa mieszkaniu znajdują się dwa pojemniki. Są one własnością budynku. Szary pojemnik jest na odpady ogólne, a 
zielony pojemnik na warzywa, owoce i odpady ogrodowe. Dopiero, kiedy zameldują się Państwo pod nowym adresem, mogą Państwo 
wystawiać swoje pojemniki lub korzystać z karty dostępowej. W innym przypadku opcje te nie działają. Korzystając z tej okazji, chętnie 
przybliżymy Państwu nasze „zasady dotyczące odpadów”. No i oczywiście: życzymy przyjemnego mieszkania!



Mieszkają Państwo w mieszkaniu lub bloku mieszkalnym? 
Odpady PMD i papier umieszcza się 
przy wejściu głównym lub przy wrzucie 
kontenera podziemnego. 
Umieść worek obok płyty pokrywy.

Odpady GFT
Zielony pojemnik przy Państwa mieszkaniu 
przeznaczony jest na odpady warzywne, 
owocowe i ogrodowe „GFT”. Są one odbie-
rane raz na dwa tygodnie. Jeśli mieszkają 
Państwo na obszarze zewnętrznym, nie 
mają Państwo osobnego pojemnika na 
odpady GFT. Dysponują Państwo w takim 
przypadku szarym pojemnikiem na odpady 
GFT i odpady ogólne.

Wielkogabarytowe
odpady domowe 
Odpady te odbieramy co cztery tygodnie 
w piątki. Rezerwacja odbioru odbywa się 
telefonicznie pod numerem 0416-683456 lub 
online na stronie waalwijk.nl Pod adresem 
www.mijnafvalwijzer.nl można sprawdzić, co 
rozumiemy pod pojęciem „wielkogabarytowe 
odpady domowe”. Płatność wyłącznie przy 
użyciu karty płatniczej.

Odpady ogólne
Szary pojemnik przy Państwa mieszkaniu 
jest przeznaczony na odpady ogólne. 
Pojemnik ten odbieramy raz na cztery 
tygodnie. 

Na terenie zewnętrznym pojemnik 
opróżniany jest raz na dwa tygodnie.

W takim przypadku odpady ogólne należy 
znieść do podziemnego lub wspólnego 
kontenera na odpady. Kontener 
podziemny otwiera się przy użyciu 
specjalnej karty dostępowej. 

Wspólny kontener otwiera się przy 
użyciu specjalnego klucza. Kartę lub 
klucz znajdą Państwo w swoim nowym 
mieszkaniu. 

Od odpadu do surowca!



i

Pojemniki, 
karta dostępowa 
i klucz 
Pojemniki, klucz do wspólnego kontenera 
lub karta dostępowa są przyporządkowane 
do danego mieszkania. Kontenery powinny 
być również puste. Mają Państwo jednak 
pełny pojemnik, kiedy przybywają do 
nowego mieszkania, lub brakuje karty 
dostępowej, klucza lub pojemnika? 
Można to zgłosić za pośrednictwem 
aplikacji MijnGemeente app lub zadzwonić 
do nas 0416-683 456.

Chcą Państwo wymienić swój szary 
pojemnik z pojemności 140 na 240 litrów? 
W ciągu miesiąca od zameldowania 
odbywa się to za darmo. Po upływie 
pierwszego miesiąca trzeba już za to 
zapłacić. Duże rodziny mogą za dodatkową 
opłatą uzyskać dodatkowy szary pojemnik, 
kontaktując się online lub telefonicznie.

Wymiana pojemnika 
lub dodatkowy 
pojemnik

Dobrze wiedzieć
• Pojemniki należy ustawiać zawsze kołami skierowanymi w stronę ulicy.
• Odpady (pojemniki) w dniu odbioru należy pozostawiać przed godz. 7.30 w miejscu 

zbiórki odpadów lub ewentualnie poprzedniego wieczora między godz. 19.00 a 22.00.  
Miejsce zbiórki można rozpoznać po białym symbolu pojemnika na płycie chodnikowej. 

• Swój pojemnik należy zabrać najpóźniej na koniec dnia zbiórki.
• Nie należy przywiązywać żadnych sznurków ani opasek zaciskowych do rączki pojemnika.
• Nie odbieramy pojemników cięższych niż 60 kilogramów lub pojemników, których 

pokrywa się nie zamyka. 
• Używają Państwo worka do pojemnika na odpady? Proszę zawinąć go do środka.  

Zapobiega to wypadaniu odpadów obok pojemnika podczas opróżniania pojemnika.
• Niekiedy trasy przejazdu śmieciarek są różne. Nie przyjeżdżamy więc co tydzień o stałej 

porze na daną ulicę.

Mamy dwa punkty zbiórki odpadów 
niestandardowych, do których można 
dostarczać swoje odpady. Punkt 
zbiórki „milieustraat” w Waalwijk jest 
najbardziej rozbudowany. W punkcie 
zbiórki w Sprang-Capelle można 
pozostawiać jedynie określone frakcje 
odpadów. W AfvalWijzer mogą Państwo 
sprawdzić, które frakcje odpadów są 
darmowe. Strumienie, za które należy 
płacić, można dostarczać wyłącznie 
samochodem do punktu zbiórki w 
Waalwijk. Można tam płacić wyłącznie 
kartą płatniczą.

Punkt odbioru odpadów Waalwijk
Weteringweg 29, Waalwijk
Poniedziałek-piątek, godz. 13.00-16.00
Sobota, godz. 09.00-15.00 
W dni świąteczne punkt jest zamknięty.

Punkt odbioru odpadów Sprang-Capelle
Dullaertweg, Sprang-Capelle
Sobota, godz. 10.00-12.00 i 13.00-15.00
W dni świąteczne punkt jest zamknięty.

Punkt odbioru 
odpadów

Aktualne informacje
Ewentualne zmiany dotyczące dni zbiórki odpadów można znaleźć w aplikacji AfvalWijzer app, na stronie gminy w magazynie 
Weekblad Waalwijk oraz na stronie www.waalwijk.nl/afval

Pytania lub zgłoszenia?
Wszelkie zgłoszenia można przekazywać za pośrednictwem aplikacji MijnGemeente app lub na stronie waalwijk.nl/melding. 
W razie pytań proszę dzwonić pod numer 0416-683 456.


